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OD REDAKCJI

Najnowszy tom „Studiów” ma charakter jubileuszowy. Kończy pierwsze dwudzie-
stolecie Rocznika, który Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ zaczęła wydawać 
w 1994 r. W tym okresie w „Studiach” opublikowanych zostało 441 rozpraw i artykułów. 
58 prac napisanych zostało przez autorów z zagranicy. Autorami 72 opracowań są pol-
scy lub zagraniczni profesorowie tytularni. Przeważająca większość artykułów została 
napisana przez młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów. Zreali-
zowane zostało zamierzenie redaktora, który dwadzieścia lat temu zakładając „Studia” 
argumentował, iż na polskim rynku wydawniczym potrzebne jest czasopismo naukowe 
z dziedziny prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej, w któ-
rym prezentowane będą teoretyczne zagadnienia wymienionych dyscyplin nauk praw-
nych i społecznych przez doświadczonych i początkujących autorów. Tym pierwszym 
„Studia” umożliwiały drukowanie dłuższych rozpraw, a tym drugim pozwalały wprawiać 
się w działalność naukowej i doskonalić umiejętności pisarskie.

W jubileuszowym tomie „Studiów” drukowane są prace autorów z publicznych 
i prywatnych prawniczych ośrodków naukowych w Polsce: Krakowa, Warszawy, Pozna-
nia, Gdańska, Łodzi, Katowic, Białegostoku, Rzeszowa, Olsztyna i Kielc. Zamieszczone 
zostały także opracowania naukowe praktyków (sędziego, adwokata, radcy prawnego). 
Wydrukowane zostały także artykułu profesorów: Bernda Waasa z Uniwersytetu Johanna 
Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz Laury Carlson z Uniwersytetu 
w Sztokholmie.

Rozprawy i artykuły przedstawione w jubileuszowym tomie „Studiów” traktują o za-
gadnieniach indywidualnego (17 prac) i zbiorowego prawa pracy (5 prac), europejskiego 
i międzynarodowego prawa pracy (2 prace), zależnościach między biznesem a prawem 
pracy (1 praca), prawa zabezpieczenia społecznego (6 prac), procedury cywilnej w spra-
wach z zakresu prawa pracy (1 praca).

Jak zapowiadałem w poprzednim tomie „Studiów” w serii „Polscy Mistrzowie Prawa 
Pracy” prezentowany jest dorobek naukowy profesora Tadeusza Zielińskiego, wybitnego 
prawnika związanego z ośrodkami naukowymi Krakowa, Katowic i Warszawy. Organi-
zatorem, koordynatorem prac i redaktorem opracowań poświęconych profesorowi T. Zie-
lińskiemu jest dr Bolesław Maciej Ćwiertniak. 

A.Ś.
Kraków, 2014–02–24




